
KILL YOUR DARLINGS  Donderdag 8 mei 
  17:45 & 20:15 
Dit op ware feiten gebaseerde regiedebuut van 
John Krokidas schetst de ontstaansdagen van de 
Beatgeneratie aan de hand van een van de meest 
fascinerende gebeurtenissen uit die periode: de 
moord op David Kammerer. Diens lichaam werd 
anno 1944 in de Hudson gedumpt, nadat hij was 
neergestoken door beatgoeroe Lucien Carr. 
Kammerer was een vriend van de vermaarde 
dichter William S. Burroughs, die samen met de 
charismatische Carr aan de wieg stond van het 
jonge dichterscollectief de Beat Generation. Zij 
vertegenwoordigden een artistieke tegencultuur, 
gedreven door het idee dat dichters zich 
ongecensureerd moesten kunnen uiten, liefst met 

de hulp van de nodige geestesverruimende middelen. Onder hen bevond zich ook 
de poëet Allen Ginsberg, tevens de centrale figuur in ‘Kill Your Darlings’. Noem 
het gerust een meesterlijk staaltje van casting, want Ginsberg wordt vertolkt 
door Daniel Radcliffe, die voor de tweede keer in zijn post-Harry Pottercarrière 
de mantel van de tovenaarsleerling van zich afwerpt. 
We zien Ginsberg naar de prestigieuze universiteit van Columbia trekken, waar 
hij in een mum van tijd verandert van een brave student rechten in een student 
Engels die zich verliest in rijkelijke hoeveelheden drugs, alcohol, free jazz en 
poëzie. Ondertussen ontdekt hij ook de geneugten van seks - met vrouwen én 
mannen - en voelt hij de passie hevig oplaaien voor zijn medestudent Lucien 
Carr. Verder worden we ook getuige van ontmoetingen tussen Burroughs, 
Ginsberg en Jack Kerouac terwijl de relatie tussen Carr en Kammerer alsmaar 
zorgwekkender wordt. Ondersteund door een dynamische visuele stijl en een 
gedurfde soundtrack met eigentijdse muziek, creëert Krokidas met'Kill Your 
Darlings’ een verleidelijke wereld die bulkt van passie, zelfontdekking en 
verontrustende verlangens. 

Een fascinerende biopic met een levendige lovestory en een intrigerend 
moordmysterie. 
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